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Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla 

Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa. 
 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

 
Chojnów, 04.12.2018r. 

 

 
W odpowiedzi na pytana Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:  
 
Pyt. 1. 
Dotyczy Części Nr 1– (Załącznik nr 2A do SIWZ) - Opis Przedmiotu Zamówienia 
VII Aparat cyfrowy RTG z kolumną podłogową – 1 komplet. 
pkt.135 „Podstawowe elementy aparatu: stół, stojak, generator, detektor, stacja akwizycyjna certyfikowana przez tego samego 
producenta lub z jednym autoryzowanym przedstawicielem na terenie EU” 
  
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG, którego detektor i stacja akwizycyjna pochodzi od innego wytwórcy z zachowaniem pełnej 
kompatybilności systemu ? 
  

Pragniemy zwrócić uwagę iż, większość producentów wystawia deklaracje zgodności dla każdego z elementów urządzenia, który 

może podlegać niezależnemu obrotowi, choćby jako część zamienna. Pragniemy wskazać, iż deklaracja zgodności konieczna jest 

do obrotu jakimkolwiek towarem na terenie UE. Deklaracja wystawiona dla całego urządzenia uniemożliwiałaby obrót 

poszczególnymi częściami. Nie wpływa to na jakość urządzenia, ani na fakt odpowiedzialności wytwórcy na podstawie stosownych 

przepisów ustawy o wyrobach medycznych. Autoryzowanym przedstawicielem oraz gwarantem na terenie Polski jest firma Fujifilm 

GmbH. Fakt wskazania dwóch przedstawicieli na terenie UE nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji czy 

rękojmi, a serwis pogwarancyjny realizowany jest przez jednego Wykonawcę dla całości urządzenia  

 

 

Zamawiający dopuści aparat RTG, którego detektor i stacja akwizycyjna pochodzi od innego wytwórcy. 

 

 

 
Pyt. 2. 
Dotyczy Części Nr 1– (Załącznik nr 2A do SIWZ) - Opis Przedmiotu Zamówienia 
VII Aparat cyfrowy RTG z kolumną podłogową – 1 komplet. 
pkt. 136 „Instrukcje obsługi w języku polskim dla oferowanego systemu  1 kpl. w formie papierowej i na nośniku elektronicznym” 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wymaganych materiałów tzn. instrukcji obsługi w języku polskim dla oferowanego 
systemu oraz nośnika elektronicznego wraz z dostawą aparatu bezpośrednio po jego instalacji? 
 
Zamawiający wyraża zgodę. 



 

 

 
 
 
 
Pyt. 3. 
Dotyczy Części Nr 1– (Załącznik nr 2A do SIWZ) - Opis Przedmiotu Zamówienia 
VII Aparat cyfrowy RTG z kolumną podłogową – 1 komplet. 
pkt 217 „Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora ≥ 150 kg” 
 
Czy Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę pisarską i wprowadzi jednostkę miary obciążenia w parametrach punktowanych 

wyrażaną w kilogramach  a nie w bitach ( było > 300 bitów) zgodnie z propozycją poniżej? 

 

1.  

Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora ≥ 150 kg 
TAK 

podać 
Tak, 310 kg 

≥ 150kg  <= 
300kg – 0 pkt. 

> 300 kg–2,5 pkt. 

 
 
 
Zamawiający poprawia oczywistą pomyłkę pisarską i punkt 217 otrzymuje brzmienie: 
 

217 

Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora ≥ 150 kg 
TAK 

podać 
 

≥ 150kg  <= 
300kg – 0 pkt. 

> 300 kg–2,5 pkt. 

 
 
 
Pyt. 4. 
Dotyczy Części Nr 1- Dostawa, montaż oraz uruchomienie cyfrowego aparatu rentgenowskiego (RTG)  
Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ)– Wymagania - pkt 4.1 lit. i)  
 
Czy  Zamawiający mógłby sprecyzować następujący zapis: zestaw do wykonywania testów w zakresie kontroli jakości i środków 
ochrony osobistej 
 
Czy sprzęt do kontroli jakości ma być dedykowany do  testów podstawowych ? 
Podobnie środki ochrony osobistej: 
- fartuchy - ile szt. , w jakim rozmiarze i o jakim równoważniku osłabienia promieniowania  ( mmPb) ? 
- ochrona tarczycy, ochrona jajników, ochrona moszny - z jakim równoważniku osłabienia promieniowania ( mmPb)? 
 
 
 
1. Fantomy do kontroli jakości mają być dedykowane do wykonywania testów podstawowych: Geometria, rozdzielczość nisko i  
wysoko-kontrastowa,(fantom Pro -Alfa), ocean systemu AEC-(zestaw płyt PMMA), powtarzalność ekspozycji (dosimax) . 
2. Środki ochrony indywidualnej: 
2.1. Fartuch osłonny rozmiar M  o współczynniku Pb 0,35 mm szt 1 
2.2. Fartuch osłonny rozmiar L  o  współczynniku Pb 0,35 mm szt 2 
2.3. Osłona na tarczycę rozmiar M i L o współczynniku Pb 0, 50 mm szt 2 
2.4. Fartuch osłonny dla dziecka o współczynniku Pb 0,35 mm szt 1 
2.5. Osłony na miednicę ( tzw. półfartuchy) rozmiar M, L o współczynniku Pb 0,50 mm 
2.6. Osłony na jajniki - komplet o współczynniku 1 mm Pb. 
2.7. Osłony na jądra - komplet o współczynniku 1 mm Pb. 
 
 

 

 
 


